
Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (2)
Ympäristölautakunta

Ysp/2
30.9.2014

Päätöshistoria
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin Energian hakemuksesta, joka koskee 
Vuosaaren voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 2.4.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin Energian hakemuksesta. 
Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, 
että kyseessä on vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan 
lupamääräysten tarkistaminen. Hakemuksen mukaan ympäristöluvan 
myöntämisen jälkeen laitoksen toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa 
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian hakemuksen 
hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa 
esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan 
lausunnossa esitetyt seikat.
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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja 
kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Energian 
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Vuosaaren voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten 
tarkistamisesta.

Ympäristölautakunta katsoo, että Helsingin Energian Vuosaaren 
voimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista 
koskeva hakemus täyttää lupahakemukselta kohtuudella edellytettävät 
vaatimukset, joten laitoksen toimintaa sääteleviä lupamääräyksiä 
voidaan hakemuksen perusteella tarkistaa. 

Ympäristölautakunta katsoo lisäksi, että hakijan esittämät ehdotukset 
uusiksi lupamääräyksiksi ovat pääosin oikein perusteltuja. Tämä 
koskee teollisuuspäästöjä säätelevän IE-direktiivin tulkintaa 
polttolaitoskokonaisuudesta ja direktiivin joustoelementin soveltamista 
kaukolämmön tuotantoon.

Ympäristölautakunta katsoo edelleen, että laitoksen nykyinen suppea-
alueinen kalataloustarkkailuvelvoite tulee korvata hakijan esityksen 
mukaisesti Helsingin ja Espoon edustan merialueen yhteistarkkailulla.

Voimalaitosalueen öljyvaraston nykyinen suoja-allas on liian pieni 
yksivaippaisten öljysäiliöiden yhteistilavuuden ollessa 3000 ja suoja-
altaan 600 kuutiometriä. Valvontaviranomaiset Uudenmaan ELY-
keskus ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus ovat laitoksen 
vuositarkastuksen yhteydessä edellyttäneet varastoalueen saattamista 
määräysten mukaiseksi. Tätä koskeva selvitys tuli sisällyttää 
lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen. Hakija on 
teettänyt selvityksen ja esittää, että suoja-allasasia ratkaistaan vasta, 
kun Seveso III -direktiivi korvaa Seveso II –direktiivin, mahdollisesti 
vuonna 2015. Direktiivin tavoitteena on estää vaarallisista aineista 
aiheutuvat suuronnettomuudet ja rajoittaa onnettomuuksien ihmiselle ja 
ympäristölle aiheuttamia seurauksia. Ympäristölautakunta katsoo, että 
hakijan esitys ei ole perusteltu, vaan suoja-allas on viipymättä 
saatettava määräysten mukaiseksi. Siihen asti varastoitavan öljyn 
määrä tulee rajoittaa nykyisen suoja-altaan vetoisuuden mukaiseksi.

Esittelijä
ympäristöpäällikkö
Pertti Forss

Lisätiedot
Olavi Lyly, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31994

olavi.lyly(a)hel.fi


